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Stand van zaken Leerlingenvervoer 
 

Beste raadsleden, 

 

Het Leerlingenvervoer ligt (landelijk én lokaal) terecht onder de loep. Helaas verloopt het vervoer niet zoals we dat 

(kwalitatief) voor ogen hebben. Daarom zijn wij in gesprek met alle betrokken partijen, waaronder vervoerders, 

ouders en scholen om het vervoer beter te organiseren. Een betere organisatie van het vervoer leidt tot meer rust, 

structuur en duidelijkheid voor alle betrokkenen, en in het bijzonder voor de (kwetsbare) kinderen. Een aantal 

fracties heeft op initiatief van SSV gevraagd een bijeenkomst te organiseren waarin wij graag voorzien. 

 

Wij nodigen de Raad uit op 15 december 16:00 – 17:30 uur (locatie: grote Zolder Goudestein te Maarssen) voor 

een gespreks- en informatieronde, waarbij we: 

 

 Vanuit de gemeente de concrete actieplannen toelichten. Deze plannen zijn tot stand gekomen met de 

vervoerder(s), scholen, ouders en andere betrokkenen.  

 De betrokken partijen ofwel vertegenwoordiging namens de ouders, betrokken scholen, vervoerders en 

TIM SV uitnodigingen om input te leveren en de mogelijkheden en plannen van hun kant toe te lichten. 

 Betrokken raadsleden uitnodigen (SSV, GL, CDA en SP en andere belangstellende fracties) en hen de 

gelegenheid geven om vragen te stellen.  

 Afsluiten met de acties die tot nu toe ondernomen en welke er nog gepland zijn.  

  

Voorafgaand aan deze bijeenkomst ontvangen jullie de beschikbare informatie over de totale situatie van het 

Leerlingenvervoer. Hierbij gaat het om het aantal kinderen dat gebruik maakt van het Leerlingenvervoer, welke 

vorm van leerlingenvervoer zij ontvangen, hoe we in de regio Utrecht West hierin samen optrekken en de concrete 

punten die reeds zijn besproken met de vervoerder. Een uitnodiging volgt. 

 

------------------- 
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Poortwachter functie voor Dyslexie bij 

samenwerkingsverband Passenderwijs per 1-1-2023  
 

Per 1-1-2023 start de poortwachter Ernstige Dyslexie voor de Utrecht West gemeenten bij het 

samenwerkingsverband Passenderwijs.  

Gemeenten en onderwijs samen verantwoordelijk  

De gemeente is op grond van de Jeugdwet verantwoordelijk voor de diagnose en behandeling van ernstige 

dyslexie (ED) bij jeugdigen in de basisschoolleeftijd. We spreken van ernstige dyslexie als er sprake is van een 

ernstige en hardnekkige achterstand op woordlezen. Het onderwijs is verantwoordelijk voor lees- en 

spellingonderwijs. Wanneer een leerling hierin problemen ervaart, biedt de school basisondersteuning en zo nodig 

extra ondersteuning via het samenwerkingsverband Passenderwijs.  

Knelpunten  

In 2020 is in Utrecht West geconstateerd dat het aantal doorverwijzingen naar diagnostiek en behandeling dyslexie 

in onze regio hoger ligt dan de landelijke prevalentiecijfers. Daarnaast hebben voorlopige cijfers aangegeven dat er 

verschillen zitten tussen scholen en er mogelijk te gemakkelijk wordt doorverwezen. De gemeenten in Utrecht West 

kunnen niet goed toezien en bijsturen op deze knelpunten.  

Samenwerking bevorderen en kwaliteit verbeteren  

Vanwege deze knelpunten is in 2021 regionaal besloten een poortwachter ernstige dyslexie aan te stellen bij het 

samenwerkingsverband Passenderwijs. Het doel hiervan is de samenwerking met het onderwijs te bevorderen als 

het gaat om dyslexie. Daarnaast maakt het het voortraject voor specialistische behandeling ernstige dyslexie en de 

toeleiding naar specialistische behandeling eenvoudiger te optimaliseren.  

 

De poortwachter kan vanuit een onderwijsachtergrond meedenken, waardoor de lijnen met de scholen korter zijn of 

gemakkelijk korter kunnen worden. De gewenste signaalfunctie ten aanzien van de kwaliteit van het taalonderwijs 

en de aanvragen vergoede dyslexie en de kwaliteit van aanbieders dyslexiezorg, is een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid van samenwerkingsverband en gemeenten. De vergoeding van de kosten hiervan wordt dan 

ook gezamenlijk gedragen. Door het beter sturen op het voortraject van basis- en extra ondersteuning verwachten 

wij uiteindelijk minder instroom in de behandelingen ED. 

 

------------------- 

 

Stukken woningbouwproject Schepersweg in 

Breukelen gaan ter inzage 
 

Aan de Schepersweg in Breukelen worden drie (identieke) appartementengebouwen gesloopt en vervangen door 

nieuwbouw. Het gaat om de locaties Schepersweg 70 - 78, Schepersweg 148 - 156 en Schepersweg 226 - 234. De 

drie nieuwe gebouwen bevatten elk 19 levensloopbestendige sociale huurappartementen die voldoen aan de 

(duurzaamheids)eisen van deze tijd. 

 

Ook de openbare ruimte wordt aangepakt. Elk appartementengebouw krijgt een gezamenlijk te gebruiken 

geluidluwe buitenruimte (privé). In de bestaande parkeerhoven komen extra parkeerplaatsen en het daar 

aanwezige groen krijgt een kwaliteitsverbetering. Op deze manier ontstaat een aantrekkelijke openbare 

ontmoetingsruimte voor de buurtbewoners met aandacht voor natuur, klimaatadaptatie en spelen. 
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Ontwerpbestemmingsplan en ontwerp omgevingsvergunning 6 weken ter inzage 

Voor deze ontwikkeling wordt een bestemmingsplanprocedure gevoerd in combinatie met een aanvraag 

omgevingsvergunning (coördinatieregeling). De gemeenteraad heeft hiervoor op 21 december 2021 een 

coördinatiebesluit genomen.  

 

Voor deze ontwikkeling heeft de initiatiefnemer grond nodig van de gemeente. Hiervoor wordt met de 

initiatiefnemer een anterieure overeenkomst gesloten. 

 

Het college heeft op 6 december 2022 besloten om de ontwerpstukken vanaf 9 december 2022 6 weken ter inzage 

te leggen voor zienswijzen. Daarnaast heeft het college een besluit genomen over de anterieure overeenkomst en 

de voorgenomen grondtransactie. Op grond van  het Didam-arrest mag de overheid grond die zij in eigendom heeft 

over het algemeen niet één-op-één mag verkopen. Overheden moeten aan (potentiële) gegadigden ruimte bieden 

om mee te dingen naar een grondpositie. Daarom wordt het voornemen om de grond te verkopen op 9 december 

2022 gepubliceerd en hebben gegadigden 20 dagen de tijd om hun interesse te tonen.  

Participatie 

Voor deze ontwikkeling worden het wettelijke proces, het spoorboekje en de participatieleidraad gevolgd. De 

participatie heeft geheel onder de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer plaatsgevonden. De initiatiefnemer 

heeft inzicht gegeven in de wijze waarop is geparticipeerd met omwonenden. Op 6 en 11 oktober 2021 is de 

Massastudie besproken met bewoners en omwonenden. Op 3 maart 2022 zijn er twee bijeenkomsten gehouden 

over het voorlopig ontwerp. Tussentijds is afzonderlijk gesproken met bewoners die voor hun specifieke situatie 

aandacht vroegen. Op 19 oktober 2022 is een informatiebijeenkomst gehouden over het definitief ontwerp.  Bij 

deze laatste bijeenkomst was iemand van de gemeente aanwezig om eventuele procedurele vragen te 

beantwoorden. Van de bijeenkomsten zijn verslagen gemaakt. Tijdens de ter inzage termijn wordt op 9 januari 

2023 een inloop informatiebijeenkomst gehouden. 


